ZÁPIS A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV
č. 4 /2019
Doba konání : čtvrtek 18.dubna 2019 od 18.00 hodin
Zasedání řídil: starosta obce Ing. Petr Hejhal
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny 5 ze 7 viz. příloha1
Místo konání : obec Budkov – kancelář starosty obecního úřadu
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Dodatek smlouvy 1030047129 E.ON
4. Znak a prapor obce Budkov
5. Úprava Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví
6. Veřejná vyhláška o místním poplatku
7. Ostatní, Diskuse, stav finančních prostředků
8. Usnesení, závěr
1. Starosta obce Ing. Petr Hejhal zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na
jednání a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Určuje zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatel – Tomáš Kolář
Ověřovatelé – Ludmila Bláhovcová, Vlastimil Osvald
2. ZO schvaluje program zasedání beze změny
Pro
5
Proti 0
Zdrželi se
0 - schváleno
3. ZO projednalo návrh dodatku smlouvy, 1030047129 E.ON viz. Příloha č.2.
Návrh usnesení 4/3: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy,
1030047129 E.ON
Pro
5
Proti 0
Zdrželi se
0 - schváleno
4. Znak a prapor obce Budkov, Jako doporučení se pořádala anketa za účelem
zjištění většinového názoru na grafickou podobu znaku. Vyhrál návrh číslo 5.
Výsledek má doporučující charakter.
Návrh usnesení 4/4a: Zastupitelstvo Obce schvaluje návrh č. 8 (vzniklý
z návrhu č. 5 změnou barvy mlýnského kola ve znaku na zlatou) a jako
podklad znaku Obce Budkov pro jednání Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
ve znění: „V modrém štítě zlatě lemované červené břevno provázené nahoře
lipovým listem mezi dvěma včelami, vše zlaté, a dole zlatým mlýnským
kamenem s černou kypřicí.“
Pro
5
Proti 0
Zdrželi se
0 - schváleno
Návrh usnesení 4/4b: Zastupitelstvo Obce schvaluje zjednodušený návrh vlajky
dle návrhu č.1 a 8 jako podklad vlajky Obce Budkov pro jednání Podvýboru
pro heraldiku a vexilologii ve znění: „List tvoří pět vodorovných pruhů, modrý,
žlutý, červený, žlutý a modrý, v poměru 5:1:4:1:5. Poměr šířky k délce je 2:3.“
Pro
5
Proti 0
Zdrželi se
0 - schváleno
5. ZO odložilo projednání návrhu Úpravy Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví.
Odloženo na příští jednání zastupitelstva.
6. ZO odložilo projednání návrhu Úpravy Veřejné vyhlášky o místním poplatku.
Odloženo na příští jednání zastupitelstva.

7. Starosta informoval zastupitele o nalezení závady na vodovodním řadu
v blízkosti sdružovací stanice vodovodu. Zakoupeno plovoucí čerpadlo pro
SDH.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení pod body 2,3,4a,4b

Zasedání ukončeno v 19.00 hod.
V Budkově dne 18.4. 2019

Ověřovatelé zápisu: Ludmila Bláhovcová

starosta: Ing. Petr Hejhal

Vlastimil Osvald

místostarosta: Marie Mixová

